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Nog even en dan luiden we 2020 in. 
De jaarwisseling wordt door veel 
mensen in onze gemeente gevierd. 
Veel Heumenaren genieten nog 
steeds van het afsteken van vuur-
werk. Steekt u vuurwerk af tijdens 
de jaarwisseling? Houd dan wel 
rekening met anderen. Probeer het 
gezellig, maar ook veilig en schoon 
te houden. 

Vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 
uur en 1 januari 02.00 uur
Steekt u buiten deze tijden vuurwerk af, dan is 
dat strafb aar en kunt u een boete krijgen. 

Geen vuurwerk bij het winkelcentrum Malden 
en op schoolpleinen
Deze plekken zijn aangesteld als vuurwerkvrije 
zone. Hier mag u nooit vuurwerk afsteken, ook 
niet tijdens de offi  ciële afsteektijden. 

Meld vuurwerkoverlast bij de politie of de 
gemeente
Dit kan door te bellen naar de politie op 
telefoonnummer 0900 - 8844 of de gemeente 
via telefoonnummer 14 024. Sprake van een 
verdachte en gevaarlijke situatie? Bel dan 112. 

Vuurwerk kopen alleen bij erkende verkoop-
punten
Vuurwerk kopen kan dit jaar op 28, 30 en 31 
december. Dit kan alleen bij erkende verkoop-
punten. In de gemeente Heumen kan dit bij:
• Tuinwereld, Broekkant 90 in Malden
• Vuurwerk Malden, Rijksweg 128 in Malden
• Van Langen, Hoogstraat 16 in Overasselt

Tips voor het veilig afsteken van vuurwerk
Steekt u tijdens de jaarwisseling vuurwerk af? 
Of gaat u buiten naar vuurwerk kijken? Denk 
dan aan deze tips:
1. Lees voor het afsteken van vuurwerk de 
 gebruiksaanwijzing;
2. Zet bij het afsteken van vuurwerk een 
 vuurwerkbril op; 
3. Gebruik bij het aansteken van vuurwerk een 
 aansteeklont;
4. Neem voldoende afstand van het afgestoken 
 vuurwerk.

Kijk voor meer tips op: www.4vuurwerkveilig.nl. 

Zorg dat er geen rommel op straat komt
Om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties 
ontstaan zorgen we voor een opgeruimde 
gemeente. We verwijderen rondslingerende 
materialen. Daarnaast sluiten we de onder-
grondse textielcontainers in Malden en Over-

asselt op 31 december en deze openen we op 
1 januari. Verder legen we veelgebruikte glas-
bakken, zoals bij het winkelcentrum Malden, 
vaker. Maatregelen die u zelf kunt nemen:
• Zet uw vuilnis kort voor de ophaaltijden 
 buiten.
• Zet uw kliko na het legen weer binnen.
• Plaats geen afval naast (afgesloten) containers.
• Breng uw glas pas weg na de feestdagen.   
 Glasbak vol? Neem uw glas weer mee 
 naar huis. 

Ruim vuurwerkafval voor uw deur of in uw 
straat op 
Vuurwerkafval is restafval en mag u dus in de 
bruine zak doen. Let op dat het vuurwerk is 
afgekoeld en maak het eventueel nat alvorens 
u het in de zak doet.

Afspraken over vuurwerk in uw buurt? 
Vraag gratis borden aan!
Veel inwoners beleven plezier aan 
vuurwerk. Er zijn ook mensen die 
liever zonder geknal het nieuwe jaar 
ingaan, zoals ouderen, kinderen en 
dieren. Maak daarom met uw buren 
afspraken over het afsteken van 
vuurwerk en de plekken waar u dat 
wilt doen. Om deze gebieden aan te 
geven stellen wij gratis borden be-
schikbaar. 

Spreek met elkaar bijvoorbeeld af dat er geen 
vuurwerk afgestoken mag worden rondom een 
pleintje, hofj e of speeltuin, maar eventueel wel 
op een andere centrale plek in de straat. 
Deze plekken kunt u aangeven met de borden. 

Kijk voor de spelregels op: 
www.heumen.nl/vuurwerk. 

Borden gratis aanvragen
Neem hiervoor contact op met Marc Hovens 
van de afdeling Veiligheid via e-mail: 
mhovens@heumen.nl. U kunt ook bellen naar: 
(024) 358 83 00. Heeft  u vragen of wilt u 
overleggen over een ander idee in uw buurt 
dan kunt u ook contact opnemen met ons via 
dit telefoonnummer.

Borden zelf ophalen
U kunt de borden ook ophalen. Ze liggen voor
u klaar bij de balie van het gemeentehuis in 
Malden.



Platform 
Heumenpraatmee

Wat is DigiD en waarom aanvragen? 

Op 25 november is het digitale plat-
form ‘Heumenpraatmee’ gelanceerd! 
Inmiddels hebben zich al meer dan 
160 inwoners aangemeld en wordt er 
al volop meegedacht, gepraat en 
gestemd. Daar zijn we heel blij mee! 
U kunt zich nog altijd aanmelden op: 
www.heumenpraatmee.nl

Eén van de onderwerpen op het platform is het 
verzinnen van activiteiten op het Multicourt in 
Malden aan de Broekkant. Hier zijn een paar 
leuke ideeën voor aangedragen en één daar-
van gaan we gelijk uitvoeren in de komende 
kerstvakantie. Door een jongerenwerker van 
Forte Welzijn (in opdracht van de gemeente 
Heumen) wordt er op vrijdag 27 december een 
straatvoetbaltoernooi georganiseerd! Dit is 
voor de jeugd vanaf 8 jaar en is van 14.00 tot 
16.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Vanwege 
de veiligheid gaat de activiteit niet door als de 
tegels nat zijn of als het regent. 

Meer informatie over Heumenpraatmee
Wanneer u graag wilt meedenken of stemmen 
op het platform, maar het inloggen lukt niet, 
neem dan contact op met Fanny van Creij of 
Femke Rutten via nummer: (024) 358 83 00. 
Voor meer informatie kunt u ook altijd mailen 
naar: heumenpraatmee@heumen.nl

DigiD staat voor Digitale Identiteit. 
Met uw DigiD kunt u inloggen op 
websites van de overheid en zorgin-
stanties. Uw DigiD bestaat uit een 
gebruikersnaam en een wachtwoord. 
Beide kiest u zelf uit. 

Ook bij Munitax kunt u met uw DigiD verschil-
lende zaken regelen. U kunt bijvoorbeeld 
een incassomachtiging afgeven voor het in-
casseren van de jaarlijkse belastingaanslag. 
Of u kunt uw hond aan- of afmelden, uw taxa-
tieverslag inzien, kwijtschelding aanvragen 
etc. Met uw DigiD kunt u dit snel en veilig 
regelen. 

U bent niet wettelijk verplicht een DigiD aan te 
vragen. Maar steeds meer overheidsorganisa-
ties gebruiken DigiD voor een veilige dienst-
verlening via internet. Daarom is het handig 
uw DigiD aan te vragen. Dat kan via de website 
www.digid.nl. 

Eerder op de hoogte?
Volg ons op
@gemeenteheumen

@gemeente_heumen

www.heumen.nl/nieuwsbrief
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Strooien bij gladheid 
Als het glad is, strooit de gemeente 
op de hoofdwegen, fietspaden, 
schoolroutes en ontsluitingswegen. 
Ook worden openbare gebouwen 
zoals het gemeentehuis bereikbaar 
gehouden.
 
De gemeente strooit niet in woonstraten, op 
wegen en paden van bedrijven of particulieren 
en op parkeerterreinen. Wij vragen u daarom 
om in elk geval de stoep voor uw woning of 

bedrijf sneeuwvrij te houden en uw buren 
daarbij zo nodig een handje te helpen. 
De gemeente zorgt per wijk/dorp voor sneeuw- 
schuivers, een zoutstrooier en zout in zakken 
van 25 kg. Deze kunnen in overleg met het  
wijk- of dorpsplatform ingezet worden.

Strooiroutes
Op onze website vindt u de precieze strooi-
routes. Ga hiervoor naar: 
www.heumen.nl/strooien.

Ondertekening Prestatieafspraken 
met Oosterpoort

Vorige week hebben wethouder Leo 
Bosland van onze gemeente, direc-
teur-bestuurder Eugene Janssen 
van Oosterpoort en Adelheid Kouws, 
vicevoorzitter van Huurders Vereni-
ging Woonbelang prestatieafspraken 
ondertekend die gericht zijn op het 
verbeteren en verduurzamen van het 
sociale woningaanbod in onze ge-
meente.

 Zo zal er in 2020 onder andere een (minimaal) 
zestigtal sociale huurwoningen worden ont-
wikkeld op locaties als de Boterdijk, Veld-
schuur, Buurderij, en Heumense hof. 
Tegelijkertijd zal gezamenlijk met het gemeen-
telijke project invulling worden gegeven 
aan verduurzaming, onder andere door de 
woningen zo veel mogelijk te voorzien van 
zonnepanelen.

www.heumen.nl

Parkeergarages in Malden tijdens de 
jaarwisseling gesloten
De parkeergarages op het Kerkplein onder Maldensteijn en de Brede School zijn 
vanaf 18.00 uur gesloten. U kunt onder Maldensteijn weer op 1 januari parkeren 
en onder de Brede School op 2 januari. Beiden zijn vanaf 08.30 uur geopend.

Enthousiaste 
vrijwilligers, daar 

hebben we er nooit 
genoeg van!

Sportactiviteiten, culturele 
evenementen, natuurbeleving en 

hulpprojecten: er gebeurt van alles 
in de gemeente Heumen. 

Allemaal dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers. Er is altijd behoefte aan 

nieuwe mensen. Help je mee?

Voorzitter
van de Vereniging Vrienden van 

de Heemtuin in Malden

Tuintoppers 
voor klein onderhoud aan belevingstuin 

van Malderburch in Malden 

Diverse medewerkers
op verschillende gebieden Kringloopwinkel 

Vintage and More in Heumen

Vrijwilliger bezoekwerk 
op bezoek gaan bij mensen die wat 

gezelligheid kunnen gebruiken
Zonnebloem Malden/Heumen

Bestuurslid/Secretaris
Buurderij de Lage Hof in Overasselt

Chauffeur vervoer op Maat
met elektrische auto of rolstoelbus ouderen 

en mensen met beperking vervoeren
Malderburch in Malden

Uitgelichte vacatures
vrijwilligerswerkgelderland.nl/heumen



Voor de kerst zijn we open op 
maandag 23 en dinsdag 24 decem-
ber. Ook tussen kerst en nieuwjaar 
zijn we open en wel op maandag 
30 en dinsdag 31 december. In het 
nieuwe jaar is het gemeentehuis in 
de eerste week open op donderdag 
2 en vrijdag 3 januari.
 
Let op: op dinsdag 24 en 31 december sluit 
de voordeur om 15.00 uur. Vanaf dit tijdstip 
is het gemeentehuis dus gesloten. 

Extra openstelling met de feestdagen: 
• De balie Publiekszaken heeft op dinsdag  
 24 en 31 december extra openstelling op 
 afspraak. Kijk op www.heumen.nl/ 
 afspraakmaken voor de tijden.
• Ook is er extra spreekuur van de afdeling  
 sociale zaken, op dinsdag 24 december  
 telefonisch 9-10 uur en inloop van  
 8.30-12 uur.

Openingstijden 
gemeentehuis met 
de feestdagen

(Frituur)vet niet in het riool!
(Frituur)vet in het riool zorgt ervoor 
dat buizen en pompen verstopt raken 
en vastlopen. Rond de jaarwisseling 
zien wij veel meer vet in het riool 
verdwijnen dan gebruikelijk. Het zorgt 
voor problemen en hoge schade. 
Daarom deze oproep aan alle oliebol-
lenbakkers!

Gebruik het riool alleen waarvoor het bedoeld is
Heerlijke oliebollen gebakken? Gooi het ge-
bruikte vet, frituurvet of olie niet in de goot-
steen of het toilet. Dit heeft een schadelijk 
effect op het riool. De vetten stollen en zorgen 
voor een harde laag in het rioolstelsel. 
Dit zorgt voor verstoppingen. De kosten voor 
het openfrezen van leidingen zijn hoog. 

Waar kan ik terecht met (frituur)vet of olie?
Frituurvet is een grondstof die hergebruikt kan 
worden, bijvoorbeeld voor biobrandstof. Lever 
daarom het gebruikte vet in. Giet het (frituur)
vet of de olie terug in een plastic fles of leeg 
pak melk en breng het naar de milieustraat of 
naar één van de inzamelcontainers binnen de 
gemeente, zoals bij de flessenautomaat van 
Albert Heijn in Malden en bij Sportpark 
‘De Toppenberg’ in Heumen.

Een goed werkend riool en een zo goed 
mogelijke werking van de rioolwaterzuivering 
zijn belangrijk voor de volksgezondheid. 
Gebruik het riool daarom alleen waarvoor 
het bedoeld is!

Winterfestijn geopend!
Donderdagavond 12 december is op het Kerkplein in Malden het Winterfestijn 
2020 van start gegaan. De ijzers kunnen uit het vet. Vooral afgelopen zondag 
was een mooie dag, die begon met een schaatsclinic voor kinderen en jongeren 
met diabetes door niemand minder dan oud-wereldkampioen Barbara de Loor 
van de Bas van de Goor Foundation. Een mooie start van het winterfestijn met 
dank aan de initiatiefnemers Michael Limbach en Peters Smulders, hier op de 
foto met wethouder René Waas.



Collectes

 • Geen collectes

Bekendmakingen

De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande 

adressen. U vindt aanvullende informatie op www.heumen.nl > Bestuur > Regelgeving 

en openbare bekendmakingen > Bekendmakingen. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

• Malden: nabij Winkelcentrum 12

• Nederasselt: Baron van Brakelstraat 3A

Verleende omgevingsvergunningen 

• Malden: Broeksingel 34

• Overasselt: Hoogstraat 52A

Omgevingsvergunning niet vergunningplichtig

• Overasselt: De Hage 12

Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning

• Malden: Nertsstraat 7, Promenade 2 - 14

• Overasselt: Tempelstraat 11

Besluit Hogere grenswaarde geluid 

• Overasselt: Hoogstraat 52

Afval

De dagen voor afvalinzameling staan op uw persoonlijke afvalwijzer. Deze kunt 

u digitaal raadplegen op www.dar.nl door in te loggen met uw postcode en huis-

nummer. Ook kunt u de Dar-app downloaden. U ontvangt dan een melding wanneer 

u welk afval buiten kunt zetten. Voor klachten over ophalen van afval (restafval, g�  

en plastic) neemt u contact op met Dar op telefoonnummer: (024) 371 60 00 (elke 

werkdag van 8-17u).

De week van 
de burgemeester

Op weg naar kerst en nieuwjaar, voor veel 
mensen dagen met een feestelijk tintje, 
voor anderen dagen vol diepere gedach-
ten en er zijn mensen die deze dagen 
maar liever zo snel mogelijk achter de rug 
hebben. Persoonlijke omstandigheden 
maken het verschil. Tussen de kerstkran-
sen en de oliebollen door hoop ik dat u tijd 
heeft  om minstens één persoon een beetje 
blij te maken.

Kerst en nieuwjaar betekenen voor veel mensen een fl ink 
aantal vrije dagen. Maar niet voor ons allemaal. Als het gaat 
vriezen, dan wilt u vast wel graag dat er gestrooid wordt. Dan 
gaan mensen van de gemeente diep in de nacht voor u op pad 
om dat te regelen. En zo gaat het ook met de mensen van de 
politie, de brandweer en de ambulance, bij incidenten en 
ongelukken. Steeds vaker horen we dat al deze mensen, die 
ook liever lekker thuis zouden zijn met deze dagen, belaagd en 
agressief behandeld worden. En dat fi lmpjes maken belangrij-
ker wordt geacht dan hulpverlening. Schandelijk. Ik hoop dat 
we dat met elkaar weten te voorkomen.

U weet inmiddels van mij dat ik er een sterk voorstander van 
ben om over vuurwerk met oud en nieuw in de eigen buurt 
afspraken te maken. Ik wil geloven dat overal volwassen 
mensen wonen die rekening willen houden met elkaar. 
Dat betekent dat vuurwerk op plekken wordt afgestoken waar 
mensen er plezier aan beleven, en niet op plekken waar het 
overlast veroorzaakt. Bij de gemeente zijn vrolijke borden 
verkrijgbaar waarmee de afspraken aantoonbaar op straat 
zichtbaar zijn. Ik zou het fi jn vinden als u er gebruik van maakt.

Op woensdag 8 januari hoop ik velen van u te zien. Dan is de 
nieuwjaarsreceptie in Maldensteijn, en u weet dat alle inwo-
ners daar welkom zijn. We laten er een fi lmpje zien van allerlei 
activiteiten van het afgelopen jaar in de vier dorpen en we 
huldigen de vrijwilliger van het jaar. Het is zo leuk om te zien 
hoe mensen die elkaar soms al lang niet meer zagen het 
gezellig met elkaar hebben en nieuwe afspraken maken. 
Misschien is er iemand in uw buurt die u mee kunt nemen naar 
de receptie. We hopen jong en oud, en alles er tussenin te zien. 
Gezellig.

Mijn laatste stukje dit jaar. Ik wil u graag bedanken voor het 
lezen. En heel veel mensen voor de fi jne contacten, het 
vertrouwen, de glimlach en groet bij het tegenkomen. Ik hoop 
dat u lichtpuntjes had in het bijna voorbije jaar en dat u hoop 
hebt op een mooi jaar. Ik wens u gezondheid en veiligheid in 
2020 en mogelijk gaan er wensen voor u in vervulling. 
Dat wens ik u ook. Tot ziens in het nieuwe jaar.

Marriët Mittendor�   
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Kerstboom inleveren 2020
Op de volgende plaatsen kunnen op zaterdag 11 januari de 
kerstbomen worden ingeleverd:

Malden:   
• Hoogenhof, grasveld Grote Loef tussen 10.00 en 12.00 uur   
• Raadhuisstraat, parkeerterrein tegenover restaurant La Stalla tussen 
 10.00 en 12.00 uur  
• De Horst, parkeerterrein tussen 
 nr. 16 en 28  tussen 10.00 en 12.00 uur 
    
Nederasselt: 
• Gildeplein tussen 10.00 en 11.30 uur 
     
Overasselt:   
• Grasveldje Beatrixstraat (kermisterrein 
 naast marktplein) tussen 12.00 en 
 14.00 uur  

Heumen:   
• Parkeerterrein Verenigingsgebouw 
 De Terp tussen 10.00 en 11.30


